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 Idzie jesień... 

CZEŚĆ!

.

Po dwumiesięcznej
przerwie witamy wszystkich
w nowym składzie! 
Oto nasi redaktorzy:
-Weronika
-Magda
-Klaudia
-Mateusz
-Artur
-Daria
-Kacper
-Kuba
-Weronika
-Asia

-Patrycja.
Tak jak w tamtym roku
będziemy spotykać się co
miesiąc. Śledźcie nasze
poczynania!
Pozdrawiamy!

                         ~ Pati
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Światło i oko, czyli pokazy z fizyki   Legenda disco polo     
w Ostrowie Lubelskim

  11 września klasy trzecie gimnazjum brały udział w 56. "Pokazach z fizyki" organizowanych przez
Instytut Fizyki lubelskiego UMCS-u. Program tegorocznych pokazów obejmował działy: prąd
elektryczny, promieniotwórczość, fizyka latania, światło i oko.
Jako że odważnych u nas nie brakuje, więc dwoje naszych przedstawicieli zgłosiło się na ochotnika do
wzięcia udziału w prezentowanych doświadczeniach. Karol uczestniczył w doświadczeniu z optyki, a
Martyna za pomocą mięśni nóg usiłowała wyprodukować prąd! Było ciekawie, a - chwilami - wręcz
wesoło.

. .

                            I MY czytaMY 
       Narodowe Czytanie Dzieł Bolesława Prusa

.

  8 września 2015 roku na terenie Parku
Miejskiego w Ostrowie Lubelskim odbyły się
dożynki gminne.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą,
następnie było dzielenie chleba oraz ocenianie
wieńców dożynkowych.
  Nasze gimnazjum również było zaangażowane,
ponieważ podczas dożynek wystąpił niezawodny
szkolny zespół ,,NO NAME”. Razem z uczniami
wystąpili absolwenci naszej szkoły, dzięki którym
ten występ zostanie w pamięci  wszystkich gości.
  Gwiazdą wieczoru był Zenon Martyniuk z
zespołem Akcent.
Pomimo tego, że występ nie był zbyt długi,
wszyscy bawiliśmy się świetnie przy znanych
piosenkach. Tej nocy każdy z nas stał się fanem
Zenka Martyniuka.
Po koncercie odbyła się dyskoteka pod
gwiazdami, która trwała aż do północy.
                                                    Weronika

.

.

  5 września 2015 roku odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie - tym razem
czytane były fragmenty powieści Bolesława Prusa „Lalka”.
  Także w naszej szkole propagowaliśmy czytanie. Od 22 września  2015 r.  codziennie na pierwszej
długiej przerwie przedstawiciele poszczególnych klas  czytali przez radiowęzeł fragmenty powieści:
„Lalka”, „Faraon”, „Placówka”.
Dla współczesnego odbiorcy nie są to może łatwe w odbiorze teksty, czytający naprawdę musieli się
starać,aby je odpowiednio przekazać. Mimo wszystko - czytajmy Prusa, bo warto!
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Spacerkiem po Poleskim Parku
Narodowym

                  „Tobie, ojczyzno”
  I zlot organizacji proobronnych

   17 września bieżącego roku w Warszawie odbył się pierwszy zlot
organizacji proobronnych pod hasłem „Tobie, ojczyzno". Rozpoczął się
uroczystym apelem przed Grobem Nieznanego Żołnierza.                          W
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, m.in.
minister obrony narodowej - p. Tomasz Siemoniak. Następnie odbyła się
defilada wszystkich zebranych. Spotkanie zakończył piknik militarny na
terenie Akademii Obrony Narodowej.
  Udział w tym wydarzeniu brał nasz lokalny pododdział obrony terytorialnej
„Wataha” działającej przy środowisku żołnierzy 27 WDP AK pod
dowództwem komendanta Andrzeja Mazurka- wiceprzewodniczącego
Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Pododdziałowi towarzyszyło kilkunastu uczniów z naszej szkoły pod opieką
nauczyciela wiedzy o społeczeństwie - pana Andrzeja Gruszczyka.
                                                                               Mateusz Trubalski

Uroczysty apel

Maszerują nasi

Grupa towarzysząca świetnie się bawiła

  18 września uczniowie klas II razem z wychowawcami i panią pedagog
wyjechali na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. Pogoda nad
ranem nie była za dobra, lecz z czasem robiło się coraz cieplej i cieplej...
Humory wszystkim dopisywały, więc nie mogliśmy się doczekać
pierwszego punktu wycieczki, czyli spotkania z żółwiami błotnymi. W
budynku już czekał na nas pan przewodnik. Powiedział kilka słów na temat
tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Potem weszliśmy do małego
pomieszczenia i zauważyliśmy, że są tam pudełka, w których leżą małe
żółwie. Niektóre dopiero się wykluły, ale też były dorosłe.  Kolejnym punktem
wycieczki było Polesie. Przewodnik opowiadał nam o rosnących tu
drzewach i kazał znaleźć przepustkę, którą była igła sosny. Gdy już głodni i
zmęczeni spacerem chcieliśmy odpocząć, czekało na nas ognisko z
kiełbaskami.
    Nikt z nas nie zapomni tej wycieczki! 
 
                                                                    Kacper Koziej
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Jakub Powałka

Jakub Powałka

Kuba Powałka
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Zaćmienie księżyca

A więc jesteś naszą szkolną gwiazdą:) Już wcześniej myślałeś o nagrywaniu filmików? Czy coś
szczególnego Cię do tego skłoniło?
Ha ha, tak szczerze to próbowałem już dużo wcześniej, ale tylko, żeby zobaczyć jak to jest, nie
wrzucałem tych materiałów na kanał. Nie miałem odpowiednich warunków i te pierwsze filmy
wychodziły bardzo słabo.
Rozumiem. Zainspirowało Cię coś lub ktoś do stworzenia swojego własnego kanału?
No, na pewno inne, dużo bardziej popularnie kanały polskiego, jak i zagranicznego You Tube'a. Jednym
z nich jest kanał Pewdiepie'a który ma w tym momencie najwięcej subskrybcji na świecie.
Zainspirowało mnie jego podejście do gier.
Czy to, co robisz, sprawia Ci przyjemność? Jest Twoją pasją?
Oczywiście, w sumie robię to tylko dla przyjemności, bo w tym momencie nie mam z tego żadnych
korzyści materialnych. To jest moja pasja, ale też cel, żeby stać się "kimś".
W jaki sposób zacząłeś się reklamować i jakie to miało skutki?:)
Hmm, w sumie to nigdy się nie reklamowałem jakoś specjalnie, niektórzy ludzie, żeby się wybić, piszą
o swoim kanale pod filmami popularnych youtuberów, ale ja tak nie robiłem. Po prostu wstawiłem filmy,
w tym momencie duża liczba moich widzów to uczniowie naszej szkoły.
Powiedz nam, o czym był pierwszy filmik i jaka była największą liczba widzów? Pierwszy film na
kanale to był odcinek z "The Forest", czyli gry, w której główny bohater rozbija się na wyspie i musi
przetrwać zdany tylko na siebie. Tego filmu nie ma już na kanale, bo był w bardzo złej jakości i mnie się
osobiście nie podobał. Mam w tym momencie na kanale tylko 13 filmów, bo niedawno zacząłem,
ogólnie 5600 wyświetleń i 200 subskrybcji, co jest, myślę, bardzo dobrym wynikiem jak na początek, bo
na YouTube jest ciężko się wybić, ale jeśli filmy są dobre i ciekawe, to ludzie po prostu je oglądają.
Rozumiem. Z czasem na pewno wzrośnie liczba widzów czy fanek;) O czym był (Twoim
zdaniem) najbardziej udany filmik?
Hah, mam nadzieję, że cały czas będzie rosnąć, ale to też widać, bo miesiąc temu wstawiłem film z
okazji 100 subskrybcji, a teraz mam 200 . Myślę, że filmy, które są w tym momencie na kanale, są
udane, ale to już zależy od gustu, bo nie każdy lubi daną grę. Choć osobiście bardzo mi się podoba
odcinek z Cat Goes Fishing.
Ile czasu zajmuje Ci nagranie jednego filmiku?:)
Nagranie do godziny, a montaż czasem nawet do 4 godzin.
Sporo pracy.  Kiedy możemy się spodziewać kolejnego filmiku?
Filmy wstawiam nieregularnie, nagrywam, jak mam ochotę i czas, ale mogę zdradzić, że niedługo
będzie film z bardzo nietypowej gry..
Czekamy z niecierpliwością! Myślę że to na tyle, bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę
samych sukcesów!
Również dziękuję;)
                                                                                                                     Rozmawiała: Klaudia Mąka

    28 września miało miejsce całkowite zaćmienie
superksiężyca. Jako że kolejne nastąpi za 18 lat,
postanowiłem je zobaczyć.
   Na początku (ok. północy) satelita był bardzo
jasny (30% jaśniejszy), ponieważ znalazł się bliżej
Ziemi niż zazwyczaj - w tak zwanym perygeum.
Następnie (ok. godziny 2:30) zaczął znikać z tego
powodu, że Ziemia znalazła się między nim a
Słońcem i całkowicie go zasłoniła. W pewnym
momencie, gdy już prawie nie było go widać,
zaczął stawać się czerwony na skutek światła
słonecznego przechodzącego przez Ziemską
atmosferę. Zjawisko to utrzymywało się do godzin
porannych.
                                  Bartek Niemirowski

.
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        CIEKAWOSTKA

„Krwawy Księżyc” lub „czerwony Księżyc”-
dawniej wierzono, że taki kolor zwiastuje
nieszczęścia czy nawet koniec świata. W Biblii
(m.in. w „Dziejach Apostolskich”) jest mowa o
krwawym Księżycu: „słońce zamieni się w
ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie
dzień Pański”  (w artykułach o katastroficznym
wydźwięku cytat ten jest niekiedy przypisywany
„Księdze Joela”, innym razem „Apokalipsie św.
Jana”)..

                 CHCĘ ZOSTAĆ KIMŚ
  Aven Games, czyli Kuba Wójtowicz, ma już 5600
wyświetleń i 200 subskrybcji swego kanału na You
Tube. Może wkrótce zostanie youtubową gwiazdą?
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   WIADOMOŚCI SPORTOWE W tajnej Służbie Jej Królewskiej
Mości

Kto z nas nie zna klasyki kina, jaką bez wątpienia są ponadczasowe filmy o
Jamesie Bondzie? Który chłopak nigdy nie odtwarzał roli Bonda z Casino
Royal  podczas gry w karty? Która dziewczyna nie wzdychała do ekranu,
kiedy słyszała słynną melodię brytyjskiego agenta? Jeśli jednak jakimś
cudem nie spotkaliście się z agentem 007, macie ku temu bardzo dobrą
okazję, ponieważ właśnie do kin trafiła 24. część o przygodach tajnego
agenta, zatytułowana Spectre. James Bond stara się w niej odkryć prawdę
dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Kluczem do tego jest tajemnicza
wiadomość z przeszłości 007. Podczas gdy M toczy polityczną batalię o
przyszłość MI6, Bond odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej
instytucji przestępczej świata. Jeśli nawet ten wątek Cię nie poruszy, to
warto się wybrać na owe widowisko choćby dla doskonałej ścieżki
dźwiękowej (główny utwór wykonuje Sam Smith, a nosi ona tytuł Writing`s
On The Wall ). Jest też gratka dla fanów motoryzacji, ponieważ w tej części
samochodem agenta MI6 jest Aston Martin DB10. Warto wspomnieć, że
wyprodukowano tylko 10 modeli!
Premiera już 6 listopada 2015 roku!
                                                               Magda Kucharska

..

 Coś z niczego- Bajaderki

  12 i 13 września odbyły się w Białymstoku międzywojewódzkie zawody
lekkoatletyczne młodzików.  Uczniowie z naszej szkoły wzięli w nich udział.
Reprezentowaliśmy AZS UMCS Lublin. Karol Socha osiągnął 3. miejsce w
rzucie młotem. Reszcie również nie poszło źle.  Było wiele emocji. Na pewno
był to udany wyjazd. Gratulujemy Karolowi i całej drużynie.
                                                                       ~ Arcziii

 
 Składniki:

120g herbatników
30 g masła
łyżeczkę lub dwie kakao
kolorowe posypki
90g mlecznej czekolady

 
  Przygotowanie:

1. Pokruszyć herbatniki.
2. Rozpuścić masło, do niego wrzucić czekoladę. Mieszać do czasu, gdy

się rozpuści.
3. Herbatniki zalać masłem z czekoladą, wymieszać.
4. Formować kulki, obtaczać je w posypkach.

   GOTOWE! SMACZNEGO!

                                                                                         ~Pati:)

Kolorowe bajaderki

..

:)


